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Hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě – 
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Technické parametry 

Výzkum: Naše společnost, v14-01 

Realizátor: CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Projekt: Naše společnost – projekt kontinuálního výzkumu veřejného 

mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. 

Termín terénního šetření: 13. – 20. 1. 2014 

Výběr respondentů: Kvótní výběr 

Kvóty: Kraj (oblasti NUTS 3), velikost místa bydliště, pohlaví, věk, 

vzdělání 

Zdroj dat pro kvótní výběr: Český statistický úřad 

Reprezentativita: Obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 

Počet dotázaných: 1105 

Počet tazatelů: 262 

Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem 

Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 

Otázky: PI.30 

Zveřejněno dne: 12. února 2014 

Zpracoval:  Naděžda Čadová 

 

V lednovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOU AV ČR, v.v.i., 

zaměřilo na hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě (viz graf 1).1  

Nadpoloviční většina českých občanů kladně hodnotí, jak prezident Miloš Zeman 

plní funkce svěřené Ústavou (odpověď „velmi dobře“ nebo „spíše dobře“ zvolilo 53 % 

dotázaných) a jak je v kontaktu s občany a zná jejich problémy (52 %). Ve všech dalších 

sledovaných oblastech převážil podíl kritického hodnocení nad tím pozitivním. Polovina 

českých občanů (50 %) hodnotí jako špatné to, jak prezident Miloš Zeman ovlivňuje 

vnitropolitický život, 44 % tuto oblost hodnotí kladně. Polovina obyvatel (51 %) 

negativně hodnotí Miloše Zemana coby reprezentanta ČR v zahraničí, pozitivně tuto 

oblast vnímalo 37 % oslovených. Šest z deseti dotázaných (61 %) pak kritizovalo péči 

Miloše Zemana o vážnost a důstojnost prezidentského úřadu, k pozitivnímu hodnocení se 

přiklonila třetina dotázaných (35 %). Stejný podíl respondentů (61 %) negativně vnímal 

také působení prezidenta Miloše Zemana coby autority u občanů, pozitivně zhodnotila 

tuto oblast necelá třetina dotázaných (31 %). 

                                                           
1 Znění otázky: „Jak byste zhodnotil dosavadní působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě? 

Plní funkce svěřené mu Ústavou? Dbá o vážnost a důstojnost úřadu? Reprezentuje ČR v zahraničí? 

Ovlivňuje vnitropolitický život? Je v kontaktu s občany a zná jejich problémy? Působí jako autorita 
u občanů?“ Varianty odpovědí: velmi dobře, spíše dobře, spíše špatně, velmi špatně. 
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Graf 1: Hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě 

 
Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost 13. – 20. 1. 2014, 1105 respondentů starších 15 
let, osobní rozhovor. 

 

 V porovnání s působením Václava Klause v prezidentském úřadě (viz tabulku 1), a 

to od roku 2004 až do roku 2013, hodnotí u Miloše Zemana čeští občané výrazně 

pozitivněji jeho kontakt s občany a znalost jejich problémů. Tuto oblast hodnotili lidé u 

Václava Klause zdaleka nejhůře, a to po celé sledované období. Srovnatelný podíl 

pozitivního hodnocení jako Václav Klaus na konci svého volebního období, tj. v březnu 

2013, dosahuje Miloš Zeman v oblasti vlivu na vnitropolitický život, i když podíl 

respondentů, kteří hodnotili tuto oblast u Miloše Zemana negativně, je vyšší o 6 

procentních bodů a shodně u obou politiků převažuje kritické vnímání dané oblasti. 

Ve všech ostatních oblastech zhodnotili čeští občané působení Miloše Zemana 

v prezidentském úřadě hůře, než Václava Klause během celého jeho funkčního období. 

Výrazně kritičtěji se čeští občané staví především k tomu, jak současný český prezident 

dbá o vážnost svěřeného úřadu - rozdíl v pozitivních hodnoceních této oblasti je mezi 

březnem 2013 v případě Václava Kaluse a lednem 2014 v případě Miloše Zemana 29 

procentních bodů. Výrazně negativněji v porovnání s celým působením Václava Klause ve 

funkci prezidenta hodnotí lidé současného prezidenta také v tom, jak reprezentuje 

Českou republiku v zahraničí - ve srovnání s odcházejícím Václavem Klausem má nyní 

Miloš Zeman o 17 procentních bodů nižší podíl pozitivního hodnocení. Podíl pozitivních 

hodnocení je nyní u Miloše Zemana nižší i v tom, jak působí jako autorita u občanů a jak 

plní funkce svěřené Ústavou. 
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Tabulka 1: Srovnání hodnocení působení Václava Klause a Miloše 
Zemana v prezidentském úřadě – časové srovnání (v %) 

„velmi dobře + spíše dobře“ / „spíše špatně + velmi špatně“ 

 
Václav Klaus 

Miloš 

Zeman 

 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Plní funkce svěřené 

mu Ústavou? 
84/8 80/13 70/19 78/17 73/18 75/16 73/20 60/35 53/39 

Je v kontaktu s občany 

a zná jejich problémy? 
44/39 36/45 36/54 36/51 37/50 35/54 32/58 21/73 52/37 

Ovlivňuje 

vnitropolitický život? 
55/31 53/38 41/46 48/40 47/38 49/39 45/44 39/44 41/50 

Reprezentuje ČR 

v zahraničí? 
86/10 84/11 61/34 59/38 63/32 74/22 58/38 54/44 37/51 

Dbá o vážnost a 

důstojnost úřadu? 
89/7 88/9 79/17 80/17 75/20 80/16 70/26 64/34 35/61 

Působí jako autorita u 

občanů? 
72/19 75/17 63/28 68/25 62/29 66/28 57/37 40/55 31/61 

Pozn.: Dopočet do 100 % tvoří spontánní odpověď „nevím“.  

Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost. 

Rozdíly v názorech obyvatel při hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentské 

funkci se ve všech oblastech projevují zejména podle sympatií k politickým stranám. 

Pozitivněji současného prezidenta hodnotili respondenti, kteří by podle svých slov ve 

volbách do Poslanecké sněmovny odevzdali svůj hlas ČSSD nebo KSČM, výrazně kritičtěji 

se k prezidentovi stavěli potenciální voliči TOP 09. Ve všech sledovaných oblastech 

hodnotí lépe působení prezidenta Miloše Zemana ve funkci rovněž důchodci a s výjimkou 

kontaktu s občany a znalosti jejich problémů také respondenti starší 60 let. Výrazné 

rozdíly panují také mezi lidmi, kteří se na škále politické orientace přiřadili k levici, a 

těmi, kteří se naopak řadí na pravou stranu politického spektra. Levicově orientovaní 

respondenti přitom hodnotili působení současného prezidenta v úřadě výrazně pozitivněji, 

pravicově orientovaní jsou naopak významně častěji kritičtí. Podobné rozdíly pak také 

najdeme mezi dotázanými, kteří prezidentovi vyjadřují důvěru, a těmi, kteří mu naopak 

podle svých slov nedůvěřují, přičemž nijak nepřekvapí fakt, že důvěřující hodnotí 

působení prezidenta ve funkci ve všech sledovaných oblastech výrazně pozitivněji. 

Obyvatelé Prahy jsou kritičtější k tomu, jak současný prezident plní funkce svěřené 

Ústavou, dbá o vážnost a důstojnost úřadu a působí jako autorita u občanů. 

Podobný typ výzkumu byl prováděn i v průběhu prezidentského mandátu Václava 

Havla. Graf 2 ilustruje srovnání hodnocení V. Havla a V. Klause v jednotlivých 

parametrech na konci jejich funkčního období se současným hodnocením působení Miloše 

Zemana ve funkci českého prezidenta. 
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Graf 2: Kladné hodnocení Václava Havla a Václava Klause ve srovnání na 

konci mandátu a Miloše Zemana v lednu 2014 (%) 

 

Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost. 
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